
 

 
 

ALGEMENE OPDRACHT- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DANIELS 

OFP BV 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 50243381 

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Daniels": Daniels OFP 

BV, statutair gevestigd te Etten-Leur, kantoorhoudende te 4871 LJ Etten-Leur 

aan de Landjuweel 57 en ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-

nummer 50243381.  

 

1.2 Daniels treedt uitsluitend op als vertegenwoordiger en adviseur in naam en voor 

rekening van haar opdrachtgever (hierna: "Opdrachtgever"). Daniels sluit geen 

overeenkomsten in eigen naam en beoogt nimmer zichzelf aan enige 

verplichting jegens enige wederpartij te verbinden. 

 

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "product" of "producten": 

de door de Opdrachtgever – door tussenkomst en bemiddeling van Daniels – 

van een derde (hierna: "Leverancier") gekochte producten en/of door Daniels in 

opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever 

geïnspecteerde/gecontroleerde producten, veelal doch niet uitsluitend 

(biologische geteelde) groente en fruit.  

 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en 

aanbiedingen die Daniels in naam en voor rekening van haar Opdrachtgever 

sluit en de totstandkoming en uitvoering daarvan, zowel in relatie tussen 

Daniels en de Opdrachtgever, de Opdrachtgever en de Leverancier en Daniels 

en de Leverancier. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard op 

een (raam)overeenkomst tussen Daniels en de Opdrachtgever en/of 

Leverancier, worden deze geacht tevens van toepassing te zijn op alle hierop 

volgende overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Daniels enerzijds en 
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de Opdrachtgever en/of Leverancier anderzijds, zonder dat een afzonderlijke 

verklaring van toepasselijkheid is vereist. 

 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele 

door de Opdrachtgever en Leverancier gehanteerde (algemene) voorwaarden. 

Eventueel door de Opdrachtgever en/of Leverancier gehanteerde (algemene) 

voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

1.6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever of 

Leverancier slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door 

Daniels schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Artikel 2 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

 

2.1 Overeenkomsten komen tot stand tussen de Opdrachtgever enerzijds en de 

Leverancier anderzijds. Daniels treedt uitsluitend op als (onmiddellijk) 

vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

2.2 Alle opdrachten die Daniels namens de Opdrachtgever aanneemt, zijn 

vrijblijvend. Daniels heeft geen invloed op het handelen van de Leverancier en 

kan derhalve nimmer worden verplicht tot het sluiten van overeenkomsten 

tegen bepaalde voorwaarden. Er is geen sprake van lastgeving. 

 

2.3 Daniels is gerechtigd om namens de Opdrachtgever overeenkomsten te sluiten 

met de Leverancier, zulks met inachtneming van de door Opdrachtgever 

gegeven opdracht en specificaties. Indien Daniels, met inachtneming van de 

door Opdrachtgever gegeven opdracht en specificaties, met de Leverancier een 

overeenkomst sluit, zijn Opdrachtgever en Leverancier hierdoor onmiddellijk en 

volledig gebonden. Een nadere rechtshandeling door de Opdrachtgever en/of 

Leverancier is niet vereist. 

 

2.4 Indien door tussenkomst van Daniels een overeenkomst tussen de 

Opdrachtgever en de Leverancier tot stand is gekomen, zal Daniels deze 

overeenkomst, al dan niet uit naam van de Opdrachtgever, aan de Leverancier 
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bevestigen. Deze bevestiging zal doorgaans geschieden via een digitaal 

beschikbaar gestelde applicatie of via e-mail. Indien Daniels deze bevestiging 

om welke reden dan ook niet beschikbaar maakt, vermelden/versturen, komt 

geen overeenkomst tot stand.  

 

2.5 Daniels zal bevestigingen, meldingen en alle relevante informatie 

communiceren via de digitaal beschikbaar gestelde applicatie. De bevestigingen, 

meldingen en informatie via de digitaal beschikbaar gestelde applicatie binden 

alle partijen aan wie de communicatie is gericht. De communicatie via de 

digitaal beschikbaar gestelde applicatie is leidend boven de communicatie die 

Opdrachtgever en/of Leverancier via andere kanalen van Daniels ontvangt. 

 

2.6 Eventuele afwijkingen in een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst ten 

opzichte van hetgeen volgens de Opdrachtgever en/of Leverancier is 

overeengekomen, moeten binnen 1 werkdag door de Opdrachtgever en/of 

Leverancier na de datum van bevestiging schriftelijk aan Daniels worden 

bericht, bij gebreke waarvan de bevestiging van hetgeen is overeengekomen 

geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de 

overeenkomst integraal van toepassing.  

 

Artikel 3 – Conformiteit, kwaliteit en (bio)certificaten 

 

3.1 Alle opgaven door Daniels van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met 

betrekking tot de producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Daniels 

kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen 

voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met overeengekomen 

of opgegeven hoeveelheden, kwaliteit en/of andere aanduidingen onmiddellijk 

na de inontvangstneming van de producten te controleren.  

 

3.2 Monsters, afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en 

aanbiedingen binden Daniels niet. 
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3.3 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door of namens hem 

te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, 

etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming 

daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de 

producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is volledig 

voor risico van de Opdrachtgever.  

 

3.4 De Leverancier staat ervoor in dat de producten GLOBALG.A.P gecertificeerd 

zijn. De producten dienen vergezeld te gaan van (bio)certificaten of attesten 

omtrent de herkomst van de producten, de (biologische) aard van het bedrijf 

van de teler en de in de branche gebruikelijke perceelsgegevens. Indien de 

Leverancier de producten betrekt van één of meerdere derden (telers, 

importeurs, handelaars), dienen de (bio)certificaten of attesten van deze 

derde(n) eveneens te worden overgelegd. De Leverancier dient de 

(bio)certificaten of attesten voorafgaand aan het vervoer van de producten aan 

Daniels en/of de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de Leverancier 

niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Opdrachtgever het recht om de 

producten niet in ontvangst te nemen. 

 

3.5 De Leverancier staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de 

hiervoor geldende wettelijke kwaliteitseisen (voor biologisch geteelde groente 

en fruit), de overeengekomen hoeveelheden en/of gewichten en ook overigens 

in overeenstemming zijn met hetgeen tussen hem en de Opdrachtgever is 

overeengekomen. Indien het geleverde niet overeenkomt met hetgeen de 

Opdrachtgever op basis van de vorige volzin mag verwachten, dan zal de 

Leverancier de producten geheel of gedeeltelijk (laten) vervangen, dan wel zal 

de Leverancier een redelijke reductie op de (totale) koopprijs toepassen, één 

en ander uitsluitend ter beoordeling van (Daniels namens) de Opdrachtgever. 

Indien de Leverancier minder hoeveelheden en/of gewichten heeft geleverd 

dan is overeengekomen en de Opdrachtgever kiest voor een reductie op de 

koopprijs, dan is de Opdrachtgever aan Daniels de overeengekomen 

vergoeding verschuldigd over de overeengekomen hoeveelheden en/of 

gewichten. 
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3.6 De nakoming van de overeenkomst door Leverancier, daaronder de geleverde 

kwaliteit en hoeveelheid, wordt, ongeacht de overeengekomen plaats van 

levering, beoordeeld op het moment van inontvangstneming door de 

Opdrachtgever.   

 

Artikel 4 – Gegevens  

 

4.1 De Opdrachtgever en Leverancier staan in voor de juistheid, volledigheid en 

betrouwbaarheid van de door of namens hen aan Daniels verstrekte gegevens 

en informatie. Daniels is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de 

opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Daniels verlangde gegevens en 

informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst 

noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter 

beschikking van Daniels staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet 

aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Daniels het recht om de daardoor 

ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te 

brengen. 

 

Artikel 5 – Prijzen en betaling 

 

5.1 Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde 

bedragen zijn in Euro's, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

 

5.2 Opgegeven dan wel overeengekomen prijzen zijn, tenzij anders is 

overeengekomen, exclusief verpakkingskosten en exclusief BTW, in- en 

uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of 

geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan. 

 

5.3 Opgegeven prijzen zijn berekend voor levering vanaf de door de Leverancier 

opgegeven plaats van levering. 

 

5.4 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst tussen 

de Opdrachtgever en Leverancier kostprijsbepalende factoren, waaronder 

begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de 
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prijzen van zaken en/of diensten wijzigen, valt dit buiten de 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Daniels. 

 

5.5 De Leverancier zal zijn facturen voor de (ver)koop van de producten, tenzij 

anders is overeengekomen, rechtstreeks toesturen aan de Opdrachtgever. 

Facturatie geschiedt in dat geval volledig buiten Daniels om. Daniels is in geen 

geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (wijze van) facturatie en 

betaling van de facturen. 

 

5.6 Tenzij anders is overeengekomen, hanteert de Leverancier jegens de 

Opdrachtgever een betalingstermijn van 30 dagen, welke termijn begint te 

lopen vanaf de dagtekening van de factuur of – indien deze wijze van 

facturering c.q. kostenopgaaf tussen partijen is overeengekomen – vanaf de 

dagtekening van de door (Daniels namens) de Opdrachtgever verstuurde 

afrekening. 

 

5.7 Indien en voor zover Daniels met de Leverancier en/of Opdrachtgever 

overeenkomt dat facturatie (namens de Leverancier) of het versturen van 

afrekeningen (namens de Opdrachtgever) plaatsvindt door Daniels of dat 

betaling plaatsvindt aan of door Daniels, doet dit niet af aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de Leverancier en/of Opdrachtgever te dien aanzien. 

Op Daniels rust eerst een verplichting tot (door)betaling van de koopprijs aan 

Leverancier, indien de Opdrachtgever het volledige door hem verschuldigde 

bedrag aan Daniels heeft betaald. Daniels is gerechtigd om eerst de kosten voor 

transport, overslag, commissies, vergoedingen en overige kosten op het door de 

Opdrachtgever betaalde bedrag in mindering te brengen, alvorens het aan de 

Leverancier verschuldigde bedrag te betalen. 

 

Artikel 6 – Levering, vervoer en overslag 

 

6.1 Levering vindt, afhankelijk van hetgeen tussen de Opdrachtgever en de 

Leverancier (eventueel door tussenkomst van Daniels) is overeengekomen, 

plaats "Ex Works" (EXW) vanaf het  terrein van de Leverancier of "Delivered 

Duty Paid" (DDP) op een door (Daniels namens) de Opdrachtgever opgegeven 
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locatie. 

 

6.2 Tenzij tussen de Opdrachtgever en Leverancier anders is overeengekomen, 

vindt de levering plaats in de door Leverancier gebruikelijk gehanteerde en 

deugdelijke verpakking. 

 

6.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de Leverancier gehouden om de producten 

binnen twee dagen na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst te 

leveren. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, is de Leverancier 

niet gerechtigd om deelleveringen uit te voeren. 

 

6.4 Indien levering plaatsvindt op een door (Daniels namens) de Opdrachtgever 

opgegeven locatie (DDP), vindt het vervoer plaats voor rekening en risico van 

de Leverancier. De Leverancier is gehouden om het vervoer te (doen) verrichten 

met inachtneming van de geldende regels en op de, gelet op de aard van het 

product, meest aangewezen wijze. Indien gekoeld vervoer redelijkerwijs 

noodzakelijk is, zal de Leverancier hiervoor zorg dragen.  

 

6.5 Indien en voor zover Daniels zich jegens de Opdrachtgever of de Leverancier 

heeft verbonden om namens hem het vervoer van de producten vanaf de 

Leverancier naar een door de Opdrachtgever opgegeven bestemming te doen 

verrichten, betreft het uitsluitend een inspanningsverbintenis, inhoudende het in 

naam en voor rekening van de Opdrachtgever of Leverancier inschakelen van 

een vervoerder. Daniels heeft geen invloed op het handelen van de door haar 

ingeschakelde vervoerder en is niet verantwoordelijk voor diens handelen. 

Daniels zal zich inspannen voor een tijdige en juiste wijze van vervoer. Daniels 

verbindt zich nimmer aan enige fatale termijn voor het doen vervoeren van de 

producten.  

 

6.6 Daniels is, tenzij anders is overeengekomen, naar eigen inzicht vrij in de keuze 

van de wijze van transport en de hierbij in te schakelen vervoerder. Daniels is 

vrij om het vervoer te laten verrichten via een overslagplaats of hiermee gelijk 

te stellen locatie. 
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6.7 Het vervoer en eventuele overslag van de producten vindt plaats voor rekening 

en risico van degene op wiens verzoek Daniels een vervoerder heeft 

ingeschakeld. De Opdrachtgever en Leverancier doen jegens Daniels afstand 

van enig recht op schadevergoeding in verband met het vervoer en de overslag 

van de producten. 

 

6.8 Indien en voor zover Daniels één of meerdere vervoerders of enige andere 

derde in verband met het vervoer of de overslag van de producten inschakelt, 

zal Daniels deze (rechts)personen verzoeken om hun kosten in rekening te 

brengen aan de Opdrachtgever of de Leverancier, al naar gelang op wiens 

verzoek deze (rechts)personen zijn ingeschakeld.  Facturatie en betaling van de 

kosten voor het vervoer en de overslag geschieden buiten Daniels om. 

 

6.9 De Opdrachtgever en de Leverancier vrijwaren Daniels volledig en op eerste 

verzoek voor eventuele aanspraken van op hun verzoek ingeschakelde 

vervoerders en/of andere derden in verband met het vervoer of de overslag van 

de producten, die verband houden met de betaling van facturen, 

schadevergoedingen en eventuele overige vorderingen. 

 

6.10 Tenzij hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is – in de 

relatie tussen de Opdrachtgever en de Leverancier – op de levering en het 

vervoer van de producten van toepassing de meest recente versie van de 

"Incoterms", zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel. 

De (alsdan toepasselijke) Incoterms zijn ook van toepassing in het geval tussen 

partijen een andere plaats en wijze van levering dan EXW of DDP wordt 

overeengekomen. De Incoterms gelden als uitgangspunt bij de interpretatie van 

de contractueel overeengekomen leveringscondities. 

 

Artikel 7 – Inspectie-, keurings en advieswerkzaamheden 

 

7.1 Indien en voor zover Daniels zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het 

verrichten van inspectie- en/of (kwaliteits)controlewerkzaamheden van 

producten, neemt Daniels hiermee uitsluitend een inspanningsverplichting op 

zich. Daniels zal de inspectie- en/of keuringswerkzaamheden naar beste weten 
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en kunnen en conform de gebruikelijke hiervoor geldende standaarden 

uitvoeren.  

 

7.2 Alle door Daniels gegeven adviezen, evenals door Daniels verstrekte 

mededelingen en/of opgaven omtrent kwaliteiten of eigenschappen van door 

producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Daniels verstrekt bij wijze van 

niet bindende informatie. Daniels verleent terzake geen enkele garantie. 

 

7.3 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan 

ook, voortvloeiende uit de in artikel 7.2 vermelde informatieverstrekking en/of 

advisering, is Daniels niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Daniels 

tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van bewuste 

roekeloosheid of opzet van Daniels. 

 

7.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Daniels, is het de 

Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere al 

dan niet schriftelijke uitingen van Daniels openbaar te maken of aan derden ter 

beschikking te stellen. 

 

Artikel 8 - Betaling    

 

8.1 De Opdrachtgever is aan Daniels de vergoeding verschuldigd, zoals bepaald in 

de tussen hen gesloten (raam)overeenkomst. Indien tussen Daniels en de 

Opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de Opdrachtgever een 

gebruikelijke vergoeding verschuldigd. 

 

8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van 

Daniels door de Opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na 

factuurdatum en uitsluitend op de wijze als op de factuur is aangegeven.  

 

8.3 Daniels heeft te allen tijde het recht om een gehele of gedeeltelijke 

vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te 

verkrijgen.  
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8.4 Daniels is gerechtigd om haar werkzaamheden ten behoeve van deelleveringen 

afzonderlijk te factureren. 

 

8.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder 

verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding 

verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de 

dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand 

wordt aangemerkt.  

 

8.6 Alle op de invordering betrekking hebbende kosten, daaronder onder andere 

begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 

tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.  

 

8.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte 

betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de 

Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van 

betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van 

toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, 

wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever 

wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever 

gehouden Daniels hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

 

8.8 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening 

van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente 

en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, 

zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een 

latere factuur. 

 

8.9 De Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van 

Daniels binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Daniels mede te 

delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te 

hebben goedgekeurd en aanvaard. 



  

 
 
 

11 

 

 

Artikel 9 - Annulering en schadeloosstelling 

 

9.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de 

Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, 

is hij gehouden om alle met het oog op de uitvoering van deze order 

redelijkerwijs door Daniels gemaakte kosten en de winstderving door Daniels, te 

vermeerderen met BTW, aan Daniels te betalen.  

 

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens 

 

10.1 Zowel Daniels, Opdrachtgever als Leverancier kwalificeren ieder voor zich als 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van 

de wetgeving. Daartoe zijn zij over en weer, en jegens Daniels, ook verplicht. 

 

10.2  Voor zover in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden 

persoonsgegevens worden verwerkt door Daniels, zullen deze 

persoonsgegevens op een behoorlijke, transparante en zorgvuldige wijze 

conform wet- en regelgeving worden verwerkt.  

 

10.3 Daniels verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter vervulling 

van een wettelijke verplichting, dan wel ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst met de Opdrachtgever en de Leverancier. De verwerking van 

persoonsgegevens door Daniels heeft uitsluitend tot doel het faciliteren van 

inkoop- en transporttrajecten tussen Opdrachtgever en Leverancier. 

 

10.4 Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Daniels eindigt, zal Daniels 

de verwerking van de persoonsgegevens beëindigen. In afwijking hiervan zal 

vernietiging van de verwerkte persoonsgegevens slechts plaatsvinden na 

beëindiging van lopende inkoop- en transporttrajecten en eventuele geschillen. 

 

10.5 Voor zover Daniels ook na beëindiging van lopende inkoop- en 
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transporttrajecten of geschillen een gerechtvaardigd belang heeft bij de 

verwerking van persoonsgegevens, geldt dat deze persoonsgegevens niet 

hoeven te worden vernietigd.  

10.6 Opdrachtgever stuurt ontvangen verzoeken of klachten afkomstig van 

betrokkenen of de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van 

persoonsgegevens die door Daniels worden verwerkt bij het uitvoeren van de 

overeenkomst, zonder onredelijke vertraging door naar Daniels. Opdrachtgever 

informeert de betrokkenen of de Autoriteit Persoonsgegevens tijdig over de 

doorverwijzing naar Daniels. 

 

10.7 Opdrachtgever verleent zijn volledige medewerking aan Daniels bij ontvangst 

van een verzoek of klacht zoals bedoeld in artikel 11.1 van deze algemene 

gebruiks- en leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

 

11.1 De Opdrachtgever heeft geen enkele aanspraak op Daniels wegens gebreken in 

of met betrekking tot de door de Leverancier geleverde producten. Daniels is 

niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen 

persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of 

stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, 

tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van Daniels. 

 

11.2 Daniels is geen contractpartij van de Leverancier en is nimmer aansprakelijk 

voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de 

overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever, tenzij sprake is van 

bewuste roekeloosheid of opzet van Daniels. 

 

11.3 Daniels is niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor schade als 

gevolg van handelen en/of nalaten van haar werknemers of andere personen 

die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen bewuste roekeloosheid of 

opzet van deze personen. 

 

11.4 Daniels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten 
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van door haar in het kader van enige overeenkomst ingeschakelde derden, die 

niet aan haar ondergeschikt zijn, zoals vervoerders en (rechts)personen 

betrokken bij de overslag van de producten. 

 

11.5 In alle gevallen waarin Daniels gehouden is tot betaling van schadevergoeding 

zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever in het kader van 

de opdracht, waarop de schade betrekking heeft, uit hoofde van de 

overeenkomst als vergoeding aan Daniels is verschuldigd. Indien de schade is 

gedekt door een verzekering van Daniels, zal de schadevergoeding bovendien 

nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door 

de verzekeraar wordt uitgekeerd.  

 

11.6 Iedere vordering op Daniels, behalve welke door Daniels is erkend, vervalt door 

het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Daniels, haar werknemers en de door hen voor de 

uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere 

aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productenaansprakelijkheid 

daaronder begrepen, in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, 

ongeacht de oorzaak.  

 

Artikel 12 - Vertegenwoordiging 

 

12.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, 

onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Daniels 

aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever. 

 

 Artikel 13 - Slotbepalingen 

 

13.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of 

van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de 

geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Daniels enerzijds en de 

Leverancier en de Opdrachtgever anderzijds zijn gehouden bepalingen die nietig 

zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel 
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mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 

 

13.2 Alle geschillen tussen aniels enerzijds en de Opdrachtgever en/of Leverancier 

anderzijds zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de 

Rechtbank te Breda, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van 

een andere Nederlandse rechter en tenzij Daniels aan een bij voorbijgaan aan 

dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft. 

 

13.3 Op alle overeenkomsten tussen Daniels en de Opdrachtgever, alsmede op alle 

overeenkomsten die door Daniels namens de Opdrachtgever worden gesloten is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

13.4 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende 

lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, 

is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het 

bijzonder wordt de toepasselijkheid van het CISG 1980 (Convention on the 

International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

13.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de 

Nederlandse tekst bindend. 
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